
Bilag 1. Uddybning af administrationspraksis for sløjfning af brønde og boringer 

Sløjfningskampagne 
Administrationen skal i gang med en kampagne med sløjfning af op til 300 ubenyttede brønde og 
boringer. Det er hovedsagligt brønde og boringer der tidligere har forsynet en eller to ejendomme med 
drikkevand.  
 
Sideløbende med sløjfningskampagnen vil der blive fulgt op med artikler i lokale aviser og 
interesseorganisationers fagblade omkring kommunens sløjfningskampagne, og vigtigheden af at 
sløjfningerne bliver udført efter reglerne. Det bemærkes, at der ikke er mulighed for at dispencere fra 
kravet om, at sløjfninger skal foretages af autoriserede/uddannede brøndborere. 
                                                                                                                                                                               
Regler for sløjfning 
Inden en brønd eller boring skal sløjfes, skal sløjfningen anmeldes til administrationen, og efterfølgende 
skal sløjfningen indberettes til GEUS (Danmaks og Grønlands Geologiske Undersøgelser). Der vil ofte 
skulle bruges lergranulat (bentonit) som helt lukker for vandstrømning ned gennem brønden eller 
boringen, så der ikke kan ske en nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Reglerne fremgår af 
brøndborerbekendtgørelsen1. Påbud om sløjfning af brønde og boringer meddeles efter 
vandforsyningslovens bestemmelser2. 
 
Sløjfninger skal foretages af uddannede brøndborere og omkostningerne betales af ejerne. Siden 2006 
har man ikke selv måtte sløjfe brønde og boringer.  
 
Naturstyrelsens henvendelse om sløjfninger 
Naturstyrelsen har i 2014 opfordret kommunerne til at håndhæve reglerne om sløjfning af brønde og 
boringer ”så det unikke danske drikkevand også fremadrettet kan sikres mod forurening”. Dette 
understreger vigtigheden af, at brønde og boringer bliver sløjfet korrekt. 
 
Administrationspraksis 
Administrationen har erfaret, at private brønde og boringer ofte bliver sløjfet på uautoriseret vis af ikke-
uddannede brøndborere. Prisen kan muligvis være en afgørende faktor, men det sikrer ikke en 
beskyttelse af grundvandet. Hvis brøndene og boringerne fyldes op med sand i stedet for bentonit vil de 
ofte vil være ”åbne huller” ned til grundvandet. Uautoriserede sløjfninger bliver heller ikke anmeldt til 
administrationen eller indberettet til GEUS.  
 
Sløjfninger af brønde og boringer koster typisk kr. 5.000-20.000. For at kunne opnå en fordelagtig pris 
på sløjfningerne og dermed få flest mulige flest mulige brønde og boringer sløjfet på frivillig basis, vil 
administrationen indhente tilbud på sløjfningerne. I forbindelse med sløjfningskampagnen vil kommunen 
kontakte ejerne og oplyse tilbudsprisen for sløjfningerne. Herefter vil kommunen følge op med påbud om 
sløjfning af de resterende ubenyttede brønde og boringer. Vi vil i den forbindelse prioritere sløjfningerne, 
så de brønde og boringer, hvor der er størst risiko for at grundvandet bliver forurenet bliver sløjfet først. 
 
Det er administrationens opfattelse, at det er vigtigt at få lukket flest muligt brønde og boringer korrekt, 
så der ikke er ”åbne huller” ned til grundvandet. Administrationen vil derfor arbejde for, at sløjfningerne 
foregår efter reglerne, og følge op på de sager hvor der er foregået en uautoriseret sløjfning. Det kan i 
sidste ende betyde, at ejere eller uautoriserede firmaer vil blive politianmeldt for at overtræde 
brøndborerbekendtgørelsen3. 
 
Vandforsyningsloven4 giver mulighed for at kræve, at brønde og boringer der ikke er sløjfet korrekt bliver 
sløjfet efter reglerne. Det vil betyde, at anlægget skal tømmes for sand og derefter sløjfes efter reglerne. 
Den mulighed forventer vi kun bringe i anvendelse ved særlig kritisk placerede boringer. 
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